
 

Pilchowice dnia 08.08.2016 r. 
Znak sprawy: IZP.272.4.13.2016 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”. 
 
Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
 
Dot.:  Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym. 

Szanowni Państwo, 
 
Po dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie stwierdzamy następujące niejasności i prosimy o odpowiedź 

na następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

Dokumentacja przewiduje skucie i uzupełnienia tynków zewnętrznych ścian i ościeży w ilości 

103,62m2. Obecny stan tynków wskazuje iż należy skuć 100%. Nie przewiduje również malowania 

elewacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.   

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) „Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar 

robót należy traktować jako element pomocniczy” Zamawiający podtrzymuje skucia i uzupełnienia 

tynków zewnętrznych w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania i udzielenia gwarancji 

na przeprowadzone prace. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie iniekcji ze względu na zawilgocenie i zasolenie ścian 

budynku, oraz wykonanie tynków renowacyjnych w tym zakresie? Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający przewiduje wykonanie iniekcji ścian budynku oraz wykonanie tynków renowacyjnych 

zgodnych z wybranym przez Wykonawcę systemem iniekcji. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) 

„Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą na 

rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element 

pomocniczy”.  

 



 

Pytanie 3 

Dokumentacja przewiduje skucie i uzupełnienia tynków wewnętrznych ścian, sufitów i ościeży  

w niepełnym zakresie. Obecny stan tynków wskazuje iż należy skuć 100%. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru.  

 

Odpowiedź na pytanie 3  

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) „Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar 

robót należy traktować jako element pomocniczy”. Zamawiający podtrzymuje skucia i uzupełnienia 

tynków w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania i udzielenia gwarancji na 

prowadzone prace. 

 

Pytanie  4 

Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie uszkodzonych gzymsów na elewacji? Jeśli tak prosimy  

o uzupełnienie przedmiarów. 

Prosimy o podanie technologii naprawy licznych pęknięć na ścianach budynku. 

 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) „Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar 

robót należy traktować jako element pomocniczy”. Zamawiający przewiduje odtworzenia 

uszkodzonych gzymsów. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiaru w tym zakresie. 

Przykładowa technologia naprawy pęknięć: 
 
Niewielkie pęknięcia np. o szer. 2-4mm wypełnić zaprawą cementową lub cementowo- wapienną, po 
dokładnym skuciu, oczyszczeniu i przemyciu wodą. Grubość ziaren piasku użytego do zaprawy 
dostosować do rozwarcia rysy (1-3mm). Przy cieńszych i głębszych rysach stosować zastrzyki z 
zaprawy lub mleczka cementowego pod ciśnieniem. Ukośne, pionowe rysy należy naprawiać stosując 
jeden z poniższych dwóch sposobów, w uzgodnieniu przez kierownika budowy z projektantem w 
ramach nadzoru autorskiego; 
– przemurowanie ściany w obszarze rysy, dla rys powyżej 4-5mm, szerokość przemurowania 
 nie powinna  przekroczyć 120cm. Roboty naprawcze prowadzić zgodnie ze sztuką 
 budowlaną. 
– Alternatywnie można przyjąć metodę zszycia rys przy zastosowaniu np. systemu Helibean 
 firmy HELIFIX. Polega ona na umieszczeniu w spoinach wsporczych specjalnych prętów 
 spiralnych Helibau o średnicy zewn. 4-5mm ze stali nierdzewnej austenicznej gatunki 304 
 lub 314. Dopuszcza się zastosowanie zbrojenia tradycyjnego z prętów fi 4,5mm lub fi 3mm 
 z hakami obustronnymi 30mm. 
Roboty winny być prowadzone zgodnie z wymogami zastosowanego systemu zszycia rys. 
Przed przyjęciem do realizacji w/w wzmocnień (usuwania rys) wymagane jest spotkanie wykonawcy z 

projektantem celem podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu wykonania likwidacji rys. 

 



 

Pytanie  5 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zewnętrznej stolarki drewnianej na stolarkę aluminiową? 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zewnętrznej stolarki drewnianej na stolarkę aluminiową. 

 

Pytanie 6 

Dokumentacja projektowa przewiduje wymianę 4 nowych bram w tym jedna z nadprożem łukowym. 

Prosimy o potwierdzenie takiego rozwiązania. Obecnie wszystkie 4 bramy mają nadproże proste. 

 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający podtrzymuje wykonanie jednego nadproża łukowego i trzech prostych 

 

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie iż zakres prac nie obejmuje wymiany części konstrukcyjnych dachu (krokwie), 

a jedynie część okapową i wzmocnienie końcówek krokwi. 

 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający potwierdza wymianę części okapowej i wzmocnienia końcówek krokwi wraz  

z przedłużeniem elementu wymienianego w celu jego prawidłowego połączenia z krokwiami 

istniejącymi, zgodnie z dokumentacją. Ponadto końcówki krokwi powinny posiadać wycięty kształt 

zgodnie z istniejącym aktualnie na budynku. 

 

Pytanie 8 

Dokumentacja nie przewiduje demontażu oraz utylizacji nawierzchni asfaltowej. Prosimy  

o uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź na pytanie 8 

W przedmiarach w poz. 14.1 jest wykonywanie koryt w gruncie kat. I-IV, czyli w miękkich podłożach 

wysoce zakamienionych, skalistych – analogia dla zdjęcia nawierzchni asfaltowej. 

W poz. 14.15 i 14.16 Zamawiający przewiduje usunięcie urobku z wykopów (koryt pod nawierzchnie) 

wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku. Oferent zobligowany jest do skalkulowania kosztów 

usunięcia części urobku podlegającej obowiązkowi utylizacji w swojej ofercie. 



 

 

Pytanie 9 

Dokumentacja nie przewiduje wycinki istniejących drzew w miejscu nowego budynku oraz 

remontowanego placu. Prosimy o potwierdzenie lub uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź na pytanie 9 

Potwierdzamy, dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew. 

 

Pytanie 10 

Dokumentacja nie przewiduje rozbiórki istniejącej wiaty/garażu. Proszę o potwierdzenie lub 

uzupełnienie dokumentacji. 

 

Odpowiedź na pytanie 10 

Rozbiórki istniejących garaży blaszanych dokona Wykonawca ze składowaniem blachy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (blacha stanowi własność Zamawiającego). Prace należy 

uwzględniać w składanej ofercie.  

 

Pytanie 11  

Dokumentacja przewiduje odświeżenie całej elewacji. Prosimy o podanie rozwiązania wykonania tych 

prac od strony północno - zachodniej (kwiaciarni).Część tej ściany jest docieplona warstwą 

styropianu. Czy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącego zadaszenia? 

 

Odpowiedź na pytanie 11 

Przy odświeżaniu elewacji Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejącego zadaszenia, jak 

również nie przewiduje podawania rozwiązania technologii wykonania, w przypadku gdy Wykonawca  

ze względów technicznych lub ekonomicznych uważa, że niezbędny będzie demontaż zadaszenia, 

wyceni powyższe prace w Swojej ofercie cenowej łącznie z kosztami oraz niezbędnymi pracami 

zabezpieczającymi, ryzykiem związanym ze zgodą właściciela na demontaż zadaszenia oraz robotami 

odtworzeniowymi w tym zakresie.  

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) „Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar 

robót należy traktować jako element pomocniczy”. 

 

Pytanie 12 

Dokumentacja nie przewiduje skucia oraz wykonania wylewki (chudego betonu) oraz izolacji przeciw 

wodnych oraz termicznych. Przewiduje jedynie wykonanie płyt izolacyjnych pod ogrzewanie 



 

podłogowe grubości 3 cm oraz wykonanie górnej wylewki tzn. pływającej. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów. 

 

Odpowiedź na pytanie 12 

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) „Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar 

robót należy traktować jako element pomocniczy”. 

Dokumentacja przewiduje pełny zakres do wykonania posadzki. Patrz rys. nr 3 w PB. Wykonawca 

wyceni wszelkie niezbędne prace związane z prawidłowym wykonaniem posadzki wraz z rozbiórkami 

i warstwami izolacyjnymi w tym zakresie 

 

Pytanie 13 

Przedmiar nie zawiera studzienek kanalizacji sanitarnej, a jedynie rurociągi i towarzyszące prace 

budowlane. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź na pytanie 13 

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 ppkt5) „Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar 

robót należy traktować jako element pomocniczy”. 

 

Wykonawca wyceni przedmiotowe prace we własnej ofercie m.in. uwzględni 3 sztuki DN600  

z tworzywa z wyłazem klasy B20 

 

Pytanie 14  

Czy zamawiający przewiduję zmianę terminu wykonania Zamówienia?  

 

Odpowiedź na pytanie 14 
 
W związku z powyższymi uzupełnieniami Zamawiający zmienia termin realizacji inwestycji poprzez 

jego wydłużenie do 31.05.2017r. Jednocześnie wprowadza możliwość fakturowania częściowego z 

założeniem, że do 15 grudnia 2016r. Wykonawca wykona roboty związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektu i uzyska pozwolenie na użytkowanie wnętrza obiektu,  a druga faktura 

zostanie wystawiona na dzień zakończenia inwestycji. 

 

 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 



 

Z uwagi na wprowadzone przez Zamawiającego zmiany Zamawiający wydłuża termin składania 
ofert do dnia 17.08.2016r. 
Zmianie ulega zapis pkt.14 ppkt 9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie  
 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią 
przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

 
 

Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym 

 Nie otwierać przed  17.08.2016 r. godz. 1015 

oraz pkt 15.SIWZ który otrzymuje brzmienie: 
 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

Oferty należy złożyć do dnia  17.08.2016 r. do godz. 1000  Miejsce składania: Urząd Gminy  
w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4 (sekretariat).  
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby 
Zamawiającego, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2016 r. o godz. 1015 
Miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego: Urząd Gminy w Pilchowicach, 44-145 
Pilchowice, ul. Damrota 6”. 
 
 
Jednocześnie zmianie ulegają zapisy w umowie dotyczące rozliczenia. Wzór umowy z 
naniesionymi zmianami stanowi załącznik do przedmiotowych odpowiedzi. 

 
Kierownik Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 
 

Joanna Kruczyńska 


